
 
 

 

 

  .ٌتـن المــى مــراج الحــى إخـه فــر قدرة اللــاهـر مظـاذك* 

    رج منها نبات ٌبدأ حٌاة جدٌدة خنها تنشق وٌاألرض فإالحبة الجامدة عندما تغرس فى  أن  

 وٌنتج العدٌد من الثمار والحبوب  

 ون .ـــى الكــه فـــر قدرة اللـــض مظاهــر بعــاذك* 

       ساعد على الحركة والعمل والقمر الذى ٌمحو ظلمات اللٌل تون والشمس التى تضئ الك  

 والنجوم التى تتزٌن بها السماء وتهدى الناس فى ظلمات البر والبحر  

  ؟وهـــنا نحبون فما واجـــر لنا الكـه سخـــالل* 

 بالعلم والعمل وال نفسده  نعمره أنواجبنا   

 ه؟ــــر للـــون شكـــة الكــلماذا تعتبر دراس* 

  إٌمانافٌتوب العاصى وٌزداد المؤمنون  هللاتزٌد معرفتنا بقدرة  ألنها  

 ؟ انــباإلٌمة ذلك ـــالقــا عـــوم؟األرضى باطن ـــاء فــوص العلمــــلماذا ٌغ* 

     ما ٌثور فٌها من  وعرفواما بها من كنوز كالبترول والغاز الطبٌعى والمعادن  لٌستخرجوا  

 هلل  درسوا فٌزداد الشكرٌفٌدون الناس بما  أنهم باإلٌمانوعالقة ذلك  البراكٌن

  ا؟دوــا وجـون فمــى الكـــاء فــث العلمـــبح* 

        وكلها تسبح فى  أخرىفى الكون مجموعات شمسٌة  أنالقمر وجدو  إلى صعدواعندما   

 لفضاء رصد ا وأجهزةالصناعٌة  باألقمارا األرض مملوءجو  وأصبحالفضاء 

 ؟م ـــب العلـــى طلـــعلول ــع الرســـكٌف شج*  

 أنفواجب المسلمٌن ( الجنة إلىمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا )بقوله   

 المجتمع  لٌخدمواوالمهندسون والمفكرون  واألطباءالعلماء    ٌكون منهم 

 ؟ى ــــالعاص امـــأموبة ــون باب التـــة الكـــتح دراسـكٌف تف* 

  ٌنسب ذلك لغٌر هللا فٌدرك  أنٌعجز على  تجعله اإللهٌةبتأمله فى الكون ومظاهر القدرة  ألنه  

 باهلل  واإلٌمانقدرة هللا مما ٌتوجب علٌة الخضوع والشكر   

 



 
 

 

 

 

 

 ؟ون ــى الكـال فــه الجمــالل دعــأبكٌف * 

  تالفخفى النبات اودقة توزٌعها  األلوانالف فى اخت الجمال آٌاتبصرنا نجد نوجه ألنناأٌنما  

ل العالٌة التى الجبا ألوانء الذى ٌروٌها واحد وكذلك فى أن الما    طعومها رغم 

من أعناب وزرع ونخيل صنوان  متجاورات وجناتوفى األرض قطع )قال تعالى إلٌهاالناظررتس

آليات لقوم فى ذلك األكل إن  عضهاعلى بعض فى ب ونفضل واحدصنوان يسقى بماءو غير

 (  يعقلون

 ؟ ونـــى الكـــوم فـــدة النجـــائـافـــم* 

 جعلها هللا زٌنة للسماء وحماٌة من شر الشٌاطٌن وفسادهم فى الكون قال تعالى   

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب )                

 (السعير

 دتها؟ــا فائــة ؟ومــبال ثابتل الجـــه* 

  الجبال لٌست ثابتة ولكنها تتحرك مع حركة األرض وهذه الحركة ال نراها بالعٌن وهذا ما ٌدل  

وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع هللا الذى أتقن على قدرة هللا قال تعالى) 

 (كل شىء إنه خبير بما تفعلون

 لكون فما واجبنا نحوه ؟أبدع هللا الجمال فى ا* 

   أن نستمتع به وال نحرم أنفسنا منه ألن تأثر النفس اإلنسانٌة بالجمال فطرة فطر هللا الناس   

 علٌها وفى تنمٌة االحساس بالجمال شكر هلل 

 تذوق الجمال ٌصنع من القبح جماال كٌف ذلك؟* 



 
 

 

       متذوق للجمال ٌستمتع به أسباب التقدم والرقى واإلنسان ال والزٌنة منألن حب الجمال   

    وٌجعله ٌصنع من القبح جماال كمنظر الثعبان المخٌف جعل اإلنسان المتذوق للجمال ٌصنع  

 منه حلٌة جمٌلة 

 ث اإلسالم على النظافةـــكٌف ح* 

فى ذلك  مثاالا  والجمال ألن هللا جمٌل ٌحب الجمال وكان الرسولانا هللا إلى االهتمام بالنظافة دع

 قال تعالى

قل من حرم زينة هللا التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا )

 (خالصة يوم القيامة كذلك نفصل اآليات لقوم يعلمون

 ؟ ما رأى اإلسالم فى عملٌة الختان* 

         ى أجمع علماء المسلمٌن على أن الختان واجب للذكور أما لإلناث فال ٌوجد نص شرع

ٌا  ٌا ٌوجب الختان وقد أكد بعض األطباء ضرر ختان اإلناث جسد                                                                    اا ونفس

                             

 ؟ٌزٌد من قوة سمعه وبصره  أن استطاع اإلنسانكٌف * 

       المٌكروبات واستطاع سماع  أدقٌقة التى تكشف السمعٌة والبصرٌة الدق بصنعه األدوات  

 وطرق عالجها . وأمراضها أسرارهافرأى خالٌا الجسم وعرض  األصواتاخفض  

 ؟ عبادة هللا إلى قومه إبراهٌمكٌف استدرج * 

         وكذلك الشمس والقمر وكلها ال  عبادتهالنجم قال هذا ربى فلما ذهب رفض  رأىعندما   

 تغٌب والمعبود ال ٌغٌب عن عباده  ألنهادٌة تصلح للعبو

 ؟بوجود هللا ووحدانٌته  اإلٌمان إلىلماذا ٌوصل التأمل فى الطبٌعة * 

      البد من وجود  إنمانفسه  ءن العقل السلٌم ال ٌقبل الشرك فلن ٌوجد هذا الكون من تلقاأل  

 قدرة قادرة لتقٌم النظام الكونى  

        ؟هملون التأمل والتفكٌرالذٌن ٌ اإلسالمبما شبه * 

 شبههم باألنعام التى ال عقل لها   

  ؟التأمل فى الكون إلى ااذكر من القران ما ٌدعون* 



 
 

 

اللذين  األلباب ألولى آلياتواختالف الليل والنهار  واألرضفى خلق السموات  إنقوله تعالى )

ويتفكرون فى خلق السموات                                 يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم 

 ( ذا باطال سبحانك فقنا عذاب النارربنا ما خلقت ه واألرض

  ؟ظهور المخترعات والعلوم الحدٌثة إلىكٌف ٌؤدى التأمل فى الكون * 

    الصناعٌة  واألقمارالسماء وما بهما اخترع المجاهر  األرضكشف  أرادعندما  اإلنسانن أل 

      نزولها وعالقتها  وأسباب األمطاروتكوٌن  األرضونظام  واألقمارواكب الك أسرارفكشف  

 الزرع   وإنبات األرض بإحٌاء

 

 

 ما رأٌك فٌمن ٌحل ما حرم هللا ؟* 

ٌُسمع لقوله ألن الذى ٌُ   اب ال   حرم هو هللاحل وٌُ من ٌحل ما حرم هللا كذَّ

 ماذا ٌجب على المسلم فى معامالته مع اإلنسان ؟* 

     علٌه أن ٌسهل حركة الحٌاة فى تعامله مع أفراد المجتمع فى شتى نواحى الحٌاة وال  ٌجب 

 ٌثٌر الشغب أو الضرر ألحد

 اإلسالم دٌن السماحة والٌسر وضح ذلك.* 

  السماحة تجعل المعامالت تتم فى سهولة وٌسر وسالم مع المسلم وغٌر المسلم ومبدأ األخوة  

ا  هللا نبٌهالتى أرساها اإلسالم وقد أمردىء الوطنٌة من أهم المبا   ا لٌنا ا كرٌما   أن ٌكون سمحا

 (وعظة الحسنةادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمفقال) 

ا للمسلمٌن ؟*  ا معٌنا ٌا  لماذا لم ٌحدد اإلسالم ز

 المالبسحٌاتهم فى المجتمع بشرط أالتكون حتى ٌحفظ لهم الكرامةوالحٌاء وٌسهل لهم حركة 

 فة تكشف معالم الجسم ضٌقة أو شفا 

 ما أثر اإللتزام بمنهج هللا ؟* 



 
 

 

ا على التقدم وعند االختالف فى أمر         نرجع ٌحٌا الناس حٌاة حرة كرٌمة وٌجتهدون حرصا

 إلى الكتاب والسنة ونسلم بحكمهما

 

 

 وضح ذلك. االجتماعٌةومقاصدها  التعبديفرض هللا العبادات ولكل عبادة جانبها * 

 لة بٌن العبد وربه وهى تحسن العالقات اإلجتماعٌة وتحفظ صاحبها من الشرص /لصالةا

 تحقق التعاون والتكافل بٌن األغنٌاء والفقراء /الزكاة

 هو هلل وٌجزى به وهو صلة تعاون وتراحم بٌن أفراد المجتمع /امـالصي

 لمؤتمر إسالمى عالمى ٌناقش فٌه المسلمون مشكالتهم وٌوجدون لها الحلو /جـالحـ

 متى تكون عبادة المسلم مقبولة ؟* 

  وٌنسى  ن الجانب اإلجتماعى، وأال ٌقتصرفى حٌاته على أداء هذه الفرائضبأال ٌغفل فٌها ع  

 العمل فى الدنٌا  

 فٌم ٌتمثل شرف العمل ؟* 

 ٌتمثل فى إتقان العمل ولٌس فى نوع العمل فمن أتقن عمله شُرف به ومن أهمله انحط به   

 التقدم للمسلمٌن ؟ ما ِمفتاح* 

ا،  ا اعمل لدنٌاك كأنك تعٌش أبدا  واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا

 متى ٌتحقق لإلنسان الربح والثواب من عمله ؟* 

 ٌتحقق ذلك بشرطٌن:* أن ٌكون هدف العمل إرضاء هللا وطاعته  

 * أال ٌكون الهدف الوحٌد هو الربح أو الشهرة                       

 ة الناس للرسل فى المجتمع ؟ما أثر طاع* 

 كل أمة أطاعت رسولها وعبدت ربَّها تقدمت ونالت الخٌر  

 



 
 

 

 وعلى من فُرض ؟ متى فرض الصوم ؟* 

 فى السنة الثانٌة من الهجرة ، وفُرض على المسلمٌن واألمم السابقة 

 على من ٌجب الصوم ؟* 

 على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم 

 بالصوم ؟ وبم ٌثبت ؟ما المقصود * 

   الصوم هو االمتناع عن الطعام والشراب وكل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس  

 :ـ  وٌثبت برؤٌة الهالل لقوله 

إذا رأيتم الهالل فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فافطروا فإذا ُغم عليكم فصوموا                

 ثالثين يوًما 

 للصوم ؟ ما الحكمة األساسٌة* 

 غرس الصبر وصدق النٌة وتربٌة الضمٌر وتقوٌة العزٌمة  

 ما مبطالت الصوم ؟* 

ا  * كل ما ٌدخل الجسم من طعام وشراب عمدا

 * الحٌض والنفاس

 * الحقنة فى أحد السبٌلٌن

 وم ؟ــــض آداب الصــاذكر بع* 

 * ترك قبٌــح الكــالم         * تعجٌل الفطر وتأخٌر السحور     

 الحرص على صالة القٌام                  * كـثرة تـالوة القـرآن* 

 * مساعدة الفقراء والمحتاجٌن               *إتقـان العمــل

 ما األٌام التى ٌحُرم فٌها الصوم ؟* 

 ٌوم الشك عٌد الفطر ـ عٌد األضحى ـ    

 

 وأصحابه قبل صلح الحديبية ؟ما سبب خروج الرسول* 



 
 

 

 وأصحابه قاصدٌن المسجد الحرام ألداء العمرة ال للحرب فلم ٌكن معهم سالح خرج الرسول 

 ما سبب قبول قريش صلح الحديبية ؟* 

 ألنهم علموا ببٌعة الرضوان فخافوا حرب المسلمٌن ورغبوا فى الصلح  

 كان لصلح الحديبية شروط اذكرها.* 

 تقوم هدنة بٌن المسلمٌن وقرٌش لمدة عشرة أعوام -1

 وأصحابه هذا العام وٌعودوا العام التالى ألداء العمرة مدأن ٌرجع مح -2

 دخل فٌه ومن أحب أن ٌدخل حلف قرٌش دخل فٌه من أحب أن ٌدخل حلف محمد -3

ا -4 ا من أتباع محمد من جاء محمدا  الترده إلٌه من قرٌش رده إلٌها ومن جاء قرٌشا

 ما موقف عمر بن الخطاب من شروط الصلح ؟* 

 فٌها ظلم للمسلمٌن رأى أن شروط الصلح  

 ما الشرط الذى أحزن المسلمين ؟ ولماذا طلبت قريش إلغاءه ؟* 

ا ا من أتباع محمد الشرط هومن جاء محمدا  ، الترده إلٌه من قرٌش رده إلٌها ومن جاء قرٌشا

 وطلبت قرٌش إلغاءه لكى تأمن على تجارتها وقوافلها

 لك.كان صلح الحديبية فتًحا عظيًما للمسلمين وضح ذ* 

                      ألن هدنة صلح الحدٌبٌة أتاحت للكثٌر التفكٌر فى الدٌن الجدٌد وقد دخل كثٌر فى اإلسالم  

 اللذان كان لهما دور عظٌم فى (خالد بن الوليد وعمرو بن العاص) ومنهم فارسان كبٌران هما   

 الفتوحات اإلسالمٌة.         

 من عثمان بن عفان ؟* 

ا بعد أبى أحد الشخ     صٌات التى كان لها دور عظٌم فى صلح الحدٌبٌة وكان أول الناس إسالما

 بكر وهو من العشرة المبشرٌن بالجنة

 ما موقف عثمان من تعذيب عمه الحكم بن العاص له ؟* 

 صمد وأصرَّ على عدم الرجوع عن دٌن اإلسالم 

 اذكر أهم أعمال وصفات سيدنا عثمان بن عفان.* 

ا ، ومن أعماله  من صفاته        الكرم والتضحٌة بالنفس والمال فى سبٌل الدعوة وكان شجاعا

 تجهٌز جٌش الُعسرة من ماله الخاص واشترى بئر رومة وقام بجمع القرآن الكرٌم 



 
 

 

 

 أجـــب بنـفســـك

 ـى/مع تصوٌب الخطأ فٌما ٌل×(أو)√(ضع عالمة)

 )       (                              دراسة الكون تزٌد معرفتنا بقدرة هللا           -1

 الجبال ثابتة لتحفظ توازن األرض                                           )       ( -2

 النجوم تزٌن السماء وترجم الشٌاطٌن                                       )       ( -3

 ت العبادة                     )       (ترك الزٌنة وعدم االهتمام بالمظهر أرقى درجا -4

 النظر والتأمل فى الكون ال فائدة منه                                        )       ( -5

 زاد اإلنسان من قوة سمعه وبصره                                          )       ( -6

 ادام فى صالحه               )       (ٌجوز لإلنسان أن ٌحل الحالل وٌحرم الحرام م -7

 ال تفرقة فى المعاملة بٌن المسلم وغٌر المسلم                              )       ( -8

 فُرض الحج على المسلم مرة كل عام                                       )       ( -9

 إتقان العمل شرف وعبادة                                                 )       ( -11

 ٌجوز الصٌام ٌوم الشك                                                   )       ( -11

 وأصحابه من دخول مكة              )       ( أجمعت قرٌش على منع الرسول  -12

 وب قرٌش فى صلح الحدٌبٌة ُسهٌل بن عمرو                    )       (كان مند -13

 لم ٌهاجر عثمان بن عفان إلى الحبشة                                    )       ( -14

 قتل عثمان بن عفان فى الثمانٌن من عمره                               )       ( -15

 أكــمـــل 

 1111111111و1111111111طلبغزو الفضاء ٌت -1

 111111111111تفتح دراسة الكون باب التوبة أمام -2

 1111111111اختالف األلوان والطعوم آٌة من آٌات -3

 111111ألنها111111شبه هللا المهملٌن عقولهم بـ -4



 
 

 

 11111و11111و111111و1111111من العبادات المفروضة -5

 11111111و1111111111و1111111111من مبطالت الصوم -6

 من الهجرة111111111هللا الصوم فى السنة فرض -7

ا المسجد الحرام 1111111سنة1111111وأصحابه فى شهر خرج الرسول -8 قاصدا

 11111111رجل ولم ٌحملوا1111111وكان عددهم

                                         11111111أُنشىء فى عهد عثمان بن عفان أول -9

 11111111والثانٌة إلى1111111ولى إلىهاجر عثمان بن عفان هجرتٌن األ -11

 1111111111تزوج عثمان بن عفان من -11

 أكـمـــل اآلٌــات اآلتٌـــة

 إن فى ذلك آلٌات لقوم ٌؤمنون11111111111111111111* إن هللا فالق الحب والنوى

 إن فى ذلك آلٌات لقوم ٌعقلون11111111* وفى األرض قطع متجاورات وجنات من أعناب

 فقنا عذاب النار111111111111خلق السموات واألرض واختالف اللٌل والنهار* إن فى 

ا من  أولئك هم الغافلون11111111111111111111111111* ولقد ذرأنا لجهنم كثٌرا

ا11111111ٌباٌعونك تحت الشجر منٌن إذرضى هللا عن المؤ* لقد  اوٌهدٌكم صراطا  مستقٌما

 أكـمـــل األحــادٌث اآلتٌـــة

 11111111111111111111111خل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر* ال ٌد

 111111111111111111111111111111111* كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا 

ا إذا باع     11111111111111111111111111111111111* رحم هللا رجالا سمحا

ا   11111111111111111111111111111111* من سلك طرٌقاا ٌلتمس فٌه علما

 

 )فى رحاب السورة الكريمة(

 (آٌة83وآٌاتها) * سورة ٌس من السور المكٌة التى نزلت فى مكة قبل الهجرة



 
 

 

 وجزاء من أصر على الكفر وتمادى فى طرٌق الكفر * بدأت بالقسم على صدق رسالة محمد

 هم الذى  * ثم تحدثت عن قصة أهل إنطاكٌة بالشام الذٌن كذبوا الرسل ونصٌحة حبٌب النجار ل

 قتلوه فأدخله هللا الجنة    

 * وتحدثت عن دالئل قدرة هللا فى هذا الكون العجٌب 

 * ثم تحدثت عن ٌوم القٌامة وأهواله وعن أهل الجنة وأهل النار

 * وُختمت بالحدٌث عن البعث والجزاء وانفراد هللا بالقدرة القادرة

 افتتحهابهذٌن الحرفٌن،وتسمى بقلب القرآنسمٌت السورة الكرٌمة بهذااالسم ألن هللا التسمية/

 

 تفســــٌرهـــــا                          الكلمــــة 

 المحكم الذى ال ٌلحقه تغٌٌر وال تبدٌل الحكٌـــــــــــــم    

 طرٌق الحق ومنهج االستقامة)اإلسالم( صراط مستقٌم

ٌُـــغلب العـــــــــــــزٌــــز  القوى الذى ال 

 تحذر وتخوف وتنصح ــنــــــــــــــــذرتُ 

ـا  العرب قـــــــــــــومـــــا

ا أغــــــــــــــــال ال  قٌودا

 رافعوا رءوسهم مقمـحـــــــــــون

ا  مانع عظٌم ســـــــــــــــــــدا

 آمن بالقرآن اتبع الذكــــر

 الجنة أجــــر كــــرٌم

 ٌر والشر فى الدنٌامن أعمال الخ مـــا قـــدمــــوا

 آثار خطاهم إلى المساجد آثارهـــــــــــــــم



 
 

 

 جمعناه وأثبتناه أحصــٌنــــــــاه

 كتاب مسطور )الُصحف( إمــــــام مبــٌن

 اذكر –قص  اضــــــــــــــــرب

 أهل إنطاكٌة بالشام أصحاب القرٌة

 شمعون( –مصدوق  –الرسل وقٌل هم)صادق  المـــرسلــــون

 قوٌنا عــــــــــززنا

 وحى أو رسالة مــــــن شـــــىء

 تشاءمنا تطــــــــــٌرنا 

 تكفوا عن قولكم هذا لــــم تنتهــوا

 لنقذفنكم بالحجارة حتى الموت لنرجــمــنكم

 وعظتم ُذكــــــــــــرتم

 مبالغون فى القول مســـــرفــــــون

 ٌب النجار كان ٌصنع الحرٌرقٌل هو حب رجـــــــــــــــــــل

 خلقنى فطــــــــــــــرنى 

 اعملوا بنصٌحتى اسمعــــــــــونِ 

ا من السماء صٌحــة واحدة ا مهلكا  صوتا

 مٌتون خـامــــــــدون

 األمم السابقة مـــن القــرون

 حاضرون للحساب محـضــــــرون

 الٌابسة التى ال نبات فٌها األرض المٌتة 

 حدائق وبساتٌن ــــــــــــاتجنـــــ

 جعلنا فٌها ٌنابٌع –شققنا  1111فجرنافٌهامن

 األصناف واألنواع األزواج

 نزٌل عنه الضوء ونفصله عن النهار نسلخ منه النهار



 
 

 

 منتهى سٌرها وهو ٌوم القٌامة مستقــــر لها 

 تنظٌم تقـــــــدٌـــــــر

 غصن النخل الٌابس العرجون القدٌم

 ذرٌة آدم من األمم السابقة  ـهـــــمذرٌت

 سفٌنة نوح علٌه السالم الفلك المشحون

 اإلبل وكل ماٌركب والسفن الحالٌة مـــن مثلـــــــه

 ال مغٌث وال منقذ لهم ال صرٌخ لهم

 عذاب الدنٌا ما بٌن أٌدٌكم

 عذاب اآلخرة ما خـــلفــــــــــكم

 حسابالوعد بالبعث وال هــــــذا الوعـــد

 نفخة الموت ٌوم القٌامة صٌحـــة واحــــدة

 ٌتخاصمون وٌتشاجرون ٌخـصــمـــــــون

 القبور األجـــــــــــداث

 ٌخرجون مسرعٌن ٌنــسـلـــــــــون

 ٌا هالكنا ٌا وٌلـــــــــنا

 قبورنا مـــــرقـــــــدنا

 )من أحكام التالوة(

 د( –ج  –ب –ط  –ا)ق هوالحركة وحروف /وهى اضطراب الحرف بٌن السكونالقلقلة

 -ى( وهو قسمان : –و  –/وهو إطالة الصوت بحرف من حروف المد)ا المــــد

 وٌسمى بالمد الطبٌعى أصلــى/  -1

 / وهو المد الزائد على المد األصلى بسبب الهمزة أو السكونفرعــى  -2

 ونـٌسبح فلك   فً وكل                                    

 

 

 



 
 

 

 

 

 ذكر بعض الصفات واألعمال التى تعلمتها أسماء من أبٌها.ا

القول والعمل واألمانة والصدق وعفة اللسان والرحمة والرفق بالضعفاء وإطعام  فيالشجاعة 

 الفقراء ونجدة المستغيث

 بم وصفت أم أبى بكر أسماء؟ وماذا استبشرت فٌها ؟

 بشرت فيها الخير والبركةأنها طويلة وجميلة وفيها الكثير من مالمح أبيها واست

 لماذا فرح أبوبكر بمٌالد أسماء ؟

ألنها كانت قوية الجسم شديدة الذكاء تفهم كل ما تسمعه وتحفظه وتردده فحفظت الكثير من أشعار 

 العرب وأخبارهم وكانت تحبه كثيًرا وتقلده فى كل شىء

 اتصف أبوبكر برجاحة العقل وسالمة التفكير وضح ذلك.

 لده بأنه لم يرد ولم يختر وإنما ذلك من عند الخالقعندما أجاب وا

 صف حال العرب قبل اإلسالم.

كان العرب قبل اإلسالم يعيشون حياة يسودها الجهل وتنتشر فيها العادات السيئة كعبادة األصنام 

 ووأد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر وكثرة الحروب

 ما سبب سرعة إسالم أبى بكر ؟

 وصحبته له  تى اتصف بها وأخالقه الكريمة التى تتفق مع النبى صفاته الحميدة ال

 ما سبب سرعة إسالم أسماء ؟

 اقتداؤها بأبيها وحبها الشديد له

 ؟ الرسول  لماذا كانت أسماء تنتـظر

 لتعرف المزيد عن الدين الجديد الذى يدعو إلى عبادة هللا وترك كل ما ُيعبد دونه

 ألسماء؟ بم دعا الرسول 

 لها بأن يقوى هللا إيمانها وُيثـبتها على الحق وأن يضاعف لها الثواب فى الدنيا واآلخرة دعا



 
 

 

 كيف ضربت أسماء المثل األعلى للفتاة المؤمنة ؟

وتعمل بما تتعلمه وكانت تشارك المؤمنين أفراحهم وأحزانهم  كانت تتعلم من أبيها ومن الرسول

 وتسأل عنهم وتساعدهم

 منه ؟ وما موقف الزبٌر منه ؟ كٌف انتقم عم الزبٌر

ده بالحبال ولفه فى حصير وعلقه على الحائط وأقد تحته النار وكاد دخانها يكتم أنفاسه لكنه  قيَّ

 صبر وتحمل العذاب ولم تتزعزع عقيدته وكلمة التوحيد لم تفارق شفتيه 

 لماذا تعجب المشركون من موافقة أبى بكر على زواج الزبٌر من أسماء ؟

 بير كان فقيًرا وأبوبكر كان تاجًراغنًيا ولكنهم نسوا أن اإلسالم حطم الفوارق بين الناسألن الز

 ماذا وجدت أسماء فى بٌت الزبٌر ؟ وما أثر ذلك علٌها ؟

لم تجد إال فراًشا ووسادة من ليف وحيشة وِقربة من جلد للماء وكانت راضية سعيدة ألنها 

 اجتمعت مع الزبير على اإلسالم

 ـق المشركون ؟اتفـعالم 

فاختاروا من كل قبيلة فتًى قوًيا لمحاصرة بيته ليالً  اتفق المشركون على التخلص من الرسول

 وقتله

 على أبى جهل ؟ ما أثر نجاة الرسول

ُجـنَّ جنونه وذهب إلى بيت أبى بكر فلم يجده وضرب أسماء على وجهها ضربة مألت وجهها 

 بالدماء

 اقٌن ؟لماذا ُسمٌت أسماء بذات النط

عندما أرادت أن تعلق سفرة الطعام وسقاء الماء ولم تجد ما تربطهما  أطلق عليها ذلك الرسول 

 به ففكت نطاقها وشقته نصفين وربطت بأحدهما السفرة وباآلخرالسقاء

ا ؟ ا كثٌرا  كٌف أعلمت أسماء جدها أن أباها ترك لهم خٌرا

ها بالقماش ثم جعلت جدها يتحسسها جمعت الحصى ومعها عائشة حصوات من فناء البيت ولفت

 كفيًفا فاطمـئن َّ   ألنه كان                 

 ؟ على أى شىء عاهدت أسماء الرسول 

 عاهدته على الطاعة هلل ورسوله فى كل ما يأمر به وعبادة هللا وحده



 
 

 

ا ؟ لماذا كان اجتماع المسلمٌن مع الرسول   سرا

 خوًفا من إيذاء المشركين  

 من )أسماء ، عبدهللا بن أبى بكر ، عبدهللا بن أُريقط ، عامر بن فُهيرة( فى الهجرة ؟كل  ما دور

 ووالدها إلى الغار كانت تقوم بإعداد الطعام والشراب وتحملهما إلى الرسول/اءـأسم

 وصاحبه قريش والكفار للرسول كان ينقل أخبار /ى بكرـه بن أبـعبدالل

 ريق من مكة إلى يثرب ألنه كان عالًما بمسالك الطرقكان دليل الط/طـه بن أُريقـعبدالل

  التى تذهب إلى الغاركان يرعى غنم أبى بكر ويسير الغار ليزيل األقدام /يرةـر بن فُهـعام

 أجـــب بنـفســـك

 ـى/مع تصوٌب الخطأ فٌما ٌل)×(أو √( ضع عالمة) 

 )       (                                                        صنام قبل البعثة لألأبوبكرسجد  -1

 )       (                                           الخدم فى أعمال المنزلكانت أسماء تشارك  -2

 )       (                                                 كان أبوبكر ذا مكانة عالٌة بٌن قرٌش -3

 )       (                                                          فكر أبوبكر وتردد قبل إسالمه -4

ا لفكرها السلٌم -5  )       (                                                 كان إسالم أسماء تأكٌدا

ا -6 ٌا  )       (                                                                    كان الزبٌر رجالا ثر

 )       (                                              فى بادىء األمر ادعوة اإلسالم سرا  تنكا -7

 )       (                                          أسماء ال تهتم بما ٌصٌب المسلمٌن من أذى -8

 )       (                                        بدأ الزبٌر الكالم فى خطبة أسماء قبل أبى بكر -9

ا أن ٌزور أبابكر وقت الظهٌرةكان الرسول -11  )       (                               متعودا

 أكــمـــل

 الملقب بأبى بكر1111111قبل البعثة فى بٌت11111ولدت أسماء فى العام  -1

 111111111111وأمه هى 1111111زوجة أبى بكر هى -2

 11111111111111111111111111111111المقصود بوأد البنات  -3

 111111111ٌعٌشان فى حى  كان أبوبكر ومحمد -4



 
 

 

 11111111111111ٌجتمع بالمسلمٌن فى دار  كان الرسول -5

فٌمن أسلم من الرجال  11111من عمره عندماأسلم وكان ترتٌبه11111كان الزبٌرفى -6

 فٌمن أسلم من الرجال والنساء 11111وكان ترتٌبها111111أما أسماء لم تتجاوز

 أخوالسٌدة خدٌجة 1111و111111زواج الزبٌرمن أسماء فأم الزبٌر بارك الرسول -7

 فى فراش النبى 1111111نام -8

 1111فى ظهربٌت أبى بكر ووصال إلى غار111111وأبوبكرمن  خرج الرسول  -11

 1111111111111أكثر بسبب  كانت أسماء تخاف على الرسول -11

 ناسبـة؟؟ ولمن ؟وما الممـــن الـقـائـــل 

ا -1  بورك لك فٌها ولعلك كنت ترٌد ولدا

 أنا مثلك ٌا أبتاه لن أسجد لصنم -2

 ٌا أبا بكر إنك صاحبى وأنت أول من أبلغه بما أمرنى ربى به -3

 سأقولها فى كل وقت باللٌل والنهار فى السر والعلن -4

 بأى شىء جئت ٌا أسماء -5

  وهللا إنه من صنع هللا ، وهللا إنه من صنع هللا -6

   

 

 




